
DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo Č. 2018/1288/ROZlJMO zo dňa 3.12.2018
(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Tekovské Nemce
IČO: 00321044
IČ DPH: 2021111488
So sídlom: Tekovská 405/4,96654 Tekovské Nemce
Zapísaná: Register subjektov verejnej správy MV SR
Štatutárny orgán: In~. Erika Valovičová - starostka
Bankové spojenie: VUB a.s. Bratislava
IBAN: SK08 0200 0000 0000 0252 4422
Priamy kontakt: Ing. Erika Valkovičová, 045/6892522
Kontakt e-mail: starosta@tekovske-nemce.sk
E-mail prevšeobecnépísomnosti:podatelna@tekovske-nemce.sk

vykonávajúci v súlade s ust. § 6 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov správu
bytového domu nachádzajúceho sa na adrese Školská 420, Tekovské Nemce a to v mene a na
účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v popísanom bytovom dome.

a

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Priamy kontakt:
Kontakt e-mail:

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
31 624189
SK2020 456119
Zvolenská cesta 29, 97401 Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 2587/S
Ing. Vladimír Moľka - konatel' spoločnosti
ČSOB, a.s.
4008748126/7500
SK55 7500 0000 0040 0874 8126
Jana Morháčová, tel.: 0905 690 004
morhacova@enbra.sk, rozuctovanie.bb@enbra.sk

1.2. Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:
So sídlo:
Zapísaná:

2. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 6. Zmluvy sa bod 6.2. mení nasledovne:

Za plnenie predmetu Zmluvy fakturuje Zhotovite/' Objednávate/'ovi:

odpočtYLa~rozpó~ítavanie
nákladQVza tePlo
Odpočet a rozpočítavanie
jedného elektronického
PRVN.

1,39 € 1,67 € Cena sa vzťahuje k vykurovaciemu
telesu.

Poplatok za byt/priestor 1,91 € 2,29 € Cena sa vzťahuje na každého vlastníka
a byt.

* K cenám bez DPH bude pripočítaná DPH platná v čase fakturácie v zmysle platných predpisov

1 /2



2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 6. Zmluvy sa bod 6.3. mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej inflačnej doložke (ďalej len .inflačná doložka"):
Zhotovite/' má právo každoročne k 1.1. zvýšiť ceny o ročnú mieru inflácie meranú rastom
spotrebiteľských cien oficiálne vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za
uplynulý kalendárny rok. Takto upravené ceny sa budú týkať rozúčtovanf, ktoré budú
vykonané v danom kalendárnom roku, avšak za predchádzajúce rozúčtovacie obdobie.
Pokiaľ bude inflácia oznámená až v priebehu kalendárneho roka, zhotoviteľ má právo
upravit'/zvýšit' ceny vždy spätne k 1.1. daného kalendárneho roka, pričom takto upravené
ceny sa budú týkať rozúčtovaní, ktoré budú vykonané v danom kalendárnom roku, avšak
za predchádzajúce rozúčtovacie obdobie. O zvýšení cien bude Zhotovite/' Objednávate/'a
informovat' formou písomného oznámenia zaslaného doporučenou zásielkou na adresu
sídla Objednávateľa uvedenú v tejto Zmluve.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 6. Zmluvy sa doplňa o bod 6.4. a bod 6.5., ktoré
budú zniet' nasledovne:

6.4. Pri vyhotovení rozpočítavania nákladov, pokiaľ v rámci obdobia, ktorého sa
rozpočítavanie týka, dôjde v danom období k zmene cien energií, t.j. ceny tepla, je
Zhotoviteľ oprávnený fakturovať v rámci rozpočítavania nákladov daného objektu, pri
každej jednej zmene ceny tepla zvýšenú cenu oproti cenám uvedeným v bode 6.2 tejto
Zmluvy, t.j. cenu navýšenú o 30% z ceny odpočtu a rozpočítavania na jeden PRVN, ktorá
je uvedená v tabuľke v bode 6.2. tejto Zmluvy.

6.S.0statné ceny za služby rozpočítavania neuvedené v tejto Zmluve sa riadia aktuálne
platným cenníkom. Samotný cenník tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ tak bude
fakturovat' ceny za ostatné služby ro.zpočítavania podľa aktuálneho cenníka platného
v čase fakturácie. O zmene aktuálneho cenníka bude zhotoviteľ objednávateľa vždy
informovať, a to zaslaním oznámenia na e-mail pre všeobecné písomnosti. Tento e-mail je
uvedený v bode 1.1. a objednávateľ je povinný, v prípade jeho zmeny, túto skutočnost'
obratom nahlásiť zhotoviteľovi.

2.4. Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy a jej dodatkov zostávajú v pôvodnom znení bezo zmien.

3. Záverečné ustanovenie

3.1. Tento Dodatok Č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní po
jednom dostane každá zmluvná strana.

3.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho ju podpísali.

3.3. Tento Dodatok nadobúda platnost' a účinnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Tekovských Nemciach, dňa ..ť{'!: ...#.~l...... fJ /' q "f) i l',
V B kei Bt' . dň ,;;; / ,.' ,{iť,.! r!..ans ej ys nCI, na '. --

111 ENBRA.~,-f? /'

......................p.::.~ _..
Objednávateľ -------

.....~~ ~.!. .
Zhotoviteľ
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Príloha Č. 1

CENNÍK SLUŽIEB ROZPOČÍTAVANIA I~IENBRA
Platný od 1.1.Z0ZZ

, I ISlužba i , € bez DPH €sDPH

Mimoriadny vizuálny odpočet pre celý objekt na vyžiadanie (napr. pri zmene ceny tepla) za 1 PRVN 0,54 EUR 0,65 EUR

~.:~~~Iastníka v systém~ za 1 vlastníka 1,34 EUR 1,61 EUR
'~Numu~

Zmena polohových koeficientov v systéme za 1 byt 1,34 EUR 1,61 EUR

Poštovné za doporučenú výzvu 1 list 2,16 EUR 2,59 EUR
~.~....~- -~..... ---_ ...... _ ..... _ ..

Doručenie rozúčtovania za l objekt 3,24 EUR 3,89 EUR

Tlač kópie rozúčtovania na vyžiadanie za 1 byt 1,08 EUR 1,30 EUR
-- ""_"" •• m ••• ~ •••• ...... ,~,..~.._--- 'W·'. __,··w ,.... " .., ..,."'."'''' •• m.'.'_ .•.•. ,~ .•••..___••••' ••••._' ••_______~'_m_"w_' ____ w·,·

meradiel (PRVN, MT, BV ) v systéme za 1 meradlo 0,27 EUR 0,32 EUR

ne rozúčtovanie so zmenou parametrov za 1 byt 1,08 EUR 1,30 EUR

nie rozúčtovania PRVN a BV za časť roka, za predchádzajúceho rozúčtovateľa za 1 meradlo 0,90 EUR 1,08 EUR

,~ platieb - v elektronickej šablóne ENBRA za 1 vlastn íka 0,02 EUR 0,02 EUR

idovanie zálohových platieb - v ostatných formátoch za 1 vlastníka 0,22 EUR 0,26 EUR
,"------"

·······~N_________ ~·· __. ·_···_~···M~'_·'_·····_________ ·•

Refakturácia za dodanie podkladov v elektronickej podobe podľa šablóny ENBRA za 1 byt 0,05 EUR 0,06 EUR

Vytvorenie jednotlivých PDF pre vlastníka na vyžiadanie správcu za l vlastníka 0,l3 EUR 0,16 EUR

Zaevidovanie stavov ku zmene vlastníka z rádiových odpočtov (na písomné vyžiadanie) za l PRVN 0,54 EUR 0,65 EUR

Spacovanie dát AMR cez ENBRA CONNECT za 1 byt/mesiac 0,15 EUR 0,18 EUR

Portál SMART METERING ENBRA za 1 byt/mesiac 0,15 EUR 0,18 EUR

K uvedeným cenám je pripočítaná DPH v zmysle platnej legislatívy.

ENBRA SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 OS Banská Bystrica


